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 وهى ست وثالثون آية - مكية – سورة المطففين

 

 ( 3ُهْم أَْو َوَزنُوُهْم يُْخِسُروَن )( َوإِذَا َكالُو2( الَِّذيَن إِذَا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُوَن )1َوْيٌل ِلْلُمَطف ِِفيَن )
 

 كير ؟ وما اعرابها ؟ وما معني التطفيف ؟مامعني )ويل( ؟ ولم سوغ اإلبتداء به ؟ وماالذي يفيده التن
 

غ االبتداء به كونه دعاء، العذاب والهالك : ويل  .تنكير َوْيٌل للتهويل والتفخيم.و،  وسو 

 " قعره يبلغ أن قبل خريفا   أربعين الكافر فيه يهوى جهنم في واد يلو"  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 .مبتدا خبره للمطففين  :  اعراب ويل

 .التطفيف: البخس في الكيل والوزن )ِلْلُمَطف ِِفيَن(

 

 فيها؟ من مكان على أبدلولم  (؟يستوفون الناس على اكتالوا اذا الذينما اعراب )الذين( ؟ وعالم تعود ؟وما معني )
 

 .يبخسون حقوق الناس فى الكيل والوزنهي صفة للمطففين ، وتعود الي الذين :  لذينا

أى إذا أخذوا بالكيل من الناس يأخذون حقوقهم وافية تامة ولما كان اكتيالهم على :  الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون

 .تامة الناس يستوفون أى إذا أخذوا بالكيل من الناس يأخذون حقوقهم وافية 

 أبدل على مكان من في قوله )الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون( : 

 .ولما كان اكتيالهم من الناس اكتياال يضرهم ويتحامل فيه عليهم أبدل على مكان من الداللة على ذلك  -1
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 .اصة ويجوز أن يتعلق على يستوفون ويقدم المفعول على الفعل الفادة االختصاص أى يستوفون على الناس خ -2

قال  واذاوقال الفراء من وعلى يعتقبان فى هذا الموضع ألنه حق عليه فإذا قال اكتلت عليك فكانه قال أخذت ما عليك  -3

 .اكتلت منك فكأنه قال استوفيت منك 

 

عالم يعود الضمير المنصوب فى )وإذا كالوهم أو وزنوهم(؟ولماذا لم يقل أو اتزنوا كما قيل او وزنوهم؟وما معني ) 

 رون(؟ وما الوجه البالغي في اآلية ؟ وما سبب نزولها ؟يخس
 

 .راجع إلى الناس أى كالوا لهم أو وزنوا لهم فحذف الجار واوصل الفعل :  الضمير المنصوب فى وإذا كالوهم أو وزنوهم

فحذفت الالم، فاتصل الفعل به، الهاء والميم: إما ضمير منصوب بالفعل، وتقديره: كالوا لهم ووزنوا لهم،  كالُوُهْم أَْو َوَزنُوُهمْ 

وإما ضمير مرفوع مؤكد لواو الجماعة في الفعل. قال ابن كثير: واألحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا، ويكون )هم( في 

 محل نصب.

ييل اكتفاء ويحتمل أن المطففين كانوا ال يأخذون ما يكال ويوزن إال بالمكا:  وإنما لم يقل أو اتزنوا كما قيل او وزنوهم

لتمكنهم باالكتيال من االستيفاء والسرقة ألنهم يدعون ويحتالون فى الملء وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من الجنس 

 .فى النوعين 

 .ينقصون يقال خسر الميزان واخسره :  يخسرون

: مقابلة أتت على أحسن  «ونالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسر»الوجه البالغي في قوله 

 وجه وأنظمه أي إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوفوه وإذا كان الكيل من جهتهم خاصة أخسروه

ارا يطففون وكانت بياعاتهم المنابزة والمالمسة والمخاطرة فنزلت فخرج  قيل سبب نزول اآلية : : كان أهل المدينة تج 

عليهم وقال: خمس بخمس قيل: يا رسول هللا: وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم رسول هللا صل ى هللا عليه وسلم فقرأها 

العهد إال سل ط هللا عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل هللا إال فشا فيهم الفقر، وما ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا فيهم 

 اة إال حبس عنهم القطر. الموت، وال طففوا الكيل إال منعوا النبات وأخذوا بالسنين، وال منعوا الزك

 اآلخر، أي يأخذ بواحد ويعطي بآخر: نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال ب وقيل
 

 ( 5( ِليَْوٍم َعِظيٍم )4أاََل يَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّهْم َمْبعُوثُوَن )
 

 

 همزة ادخل؟ وماالمراد باليوم ؟ وما اعراب )عظيم( ؟ زلم ما نوع اإلستفهام في اآلية ؟ وما نوع )ال( ؟ وما معني الظن 

 ؟النافية)ال(  على االستفهام

 

الهمزة لالستفهام اإلنكاري وال نافية ويظن فعل مضارع مرفوع والظن هنا بمعنى اليقين أي  :اال يظن أولئك أنهم مبعوثون 

 أال يوقن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن

 .، وعظيم نعت يعنى يوم القيامة :  ليوم عظيم

 :  ادخل همزة االستفهام على النافية

 .توبيخا وليست إال هذه للتنبيه  -1

كأنهم ال يخطرون ببالهم وال يخمنون تخمينا أنهم  وفيه انكار وتعجيب عظيم من حالهم فى االجتراء على التطفيف -2

 .نقصوا فى الكيل والوزن  مبعوثون ومحاسبون على مقدار الذرة ولو نوا أنهم يبعثون ما

وعن عبد الملك بن مروان أن اعرابيا قال له لقد سمعت ما قال هللا فى المطففين أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعيد 

 .العظيم الذى سمعت به فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بال كيل وال وزن 
 
 

ِ اْلعَا يٍن )6لَِميَن )يَْوَم يَقُوُم النَّاُس ِلَرب  اِر َلِفي ِسج ِ يٌن )7( َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ  ( 9( ِكتَاٌب َمْرقُوٌم )8( َوَما أَْدَراَك َما ِسج ِ
 

 

بم نصب )يوم(؟ وما معني القيام لرب العالمين ؟ وما الذي تفيده )كال( ؟ وماالمراد بكتاب الفجار ؟ وما معني )سجين( ولم 

 )مرقوم( ؟سمي بذلك ؟ وما معني  
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 .بمبعوثون  :  ونصب يوم يقوم الناس

وعن ابن عمر رضى هللا عنهما أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ هنا بكى نحيبا وامتنع من ، ألمره وجزائه :  لرب العالمين

 .قراءة ما بعده 

ى أنه مما يجب أن يتاب ردع وتنبيه أى ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب ونبههم عل:  كال

 .عنه ويندم عليه ثم اتبعه وعيد الفجار على العموم 

 .صحائف أعمالهم :  كتاب الفجار 

ما كتب من أعمال الفجار فكل كتاب جامع هو ديوان الشر دون هللا فيه أعمال الشياطين والكفرة من الجن واإلنس :  سجين

 .مثبت فى ذلك الديوان 

 :لسجن وهو الحبس والتضييق فعيال من ا:  وسمى سجينا

 ألنه سبب الحبس والتضييق فى جهنم . -1

أو ألنه مطروح تحت األرض السابعة فى مكان وحش مظلم وهو مسكن إبليس وذريته وهو اسم علم منقول من  -2

 وصف كحاتم منصرف لوجود سبب واحد وهو العلمية فحسب.

 .ير فيه من رقم الثياب عالمتها مسطور بين الكتابة أو معلم يعلم من رآه أنه ال خ:  مرقوم 

 

 

 

 

 

 

بِيَن ) يِن )10َوْيٌل يَْوَمئٍِذ ِلْلُمَكذ ِ بُوَن بِيَْوِم الد ِ ُب بِِه إِالَّ ُكلُّ ُمْعتٍَد أَثِيٍم )11( الَِّذيَن يَُكذ ِ  ( إِذَا تُتْلَى َعلَْيِه آيَاتُنَا قَالَ 12( َوَما يَُكذ ِ

ِليَن )  (13أََساِطيُر اأْلَوَّ

 

د باليوم في قوله )يومئذ(؟ وما يوم الدين ؟  وما معني ) معتد ، أثيم (؟وماالمراد بقوله )آياتنا ( ؟ وما مفرد )اساطير ماالمرا

 ( وما معناها ؟ 

 .يوم يخرج المكتوب للمكذبين:  ويل يومئذ

 .الجزاء والحساب يوم :  يوم الدين

 .مجاوز للحد: معتد 

 .مكتسب لالئم:  أثيم 

 .أى القرآن:  آياتناإذا تتلى عليه  

 .واحدها أسطورة مثل أحدوثة وأحاديث ، أساطير أباطيل : وقال الزجاج ، أى أحاديث المتقدمين :  قال أساطير األولين 

 

   ( 14َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن )
 

 الران ؟ مانوع )كال( ؟ وما معني )ران( ؟ وما اقوال العلماء في تفسير
 

 .ويقف حفص على بل وقيفة ، ردع للمعتدى األثيم عن هذا القول بل نفى لما قالوا :  كال

 .طاها كسبهم أى غلب على قلوبهم حتى غمرها ما كانوا يكسبون من المعاصى غ:  ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

 .الذنب بعد الذنب حتى يسود القلب :  عن الحسن

 .موت القلب الرين  :وعن الضحاك 

  .لرين والقسوة زماما الغفلة ودواؤهما إدمان الصوم فان وجد بعد ذلك قسوة فليترك االدام : ا وعن أبى سليمان
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بُوَن ) ( ثُمَّ يُقَاُل َهذَا الَِّذي ُكْنتُمْ 16( ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو اْلَجِحيِم )15َكالَّ إِنَُّهْم َعْن َرب ِِهْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن )  (17بِِه تَُكذ ِ
 

 

مامعني كال ؟ ومامعني )محجوبون (؟ وما اقوال العلماء في تفسيرها ؟ وما المراد بقوله )صالوا الجحيم(؟ وعالم يعود اسم 

 اإلشارة )هذا( ؟

 .ردع عن الكسب الرائن على القلب :  كال

 .لممنوعون  :  إنهم عن ربهم عن رؤية ربهم يومئذ لمحجوبون

 المنع  : والحجب

 .دليل على أن المؤمنين يرون ربهم واال ال يكون التخصيص مفيدا ية فى اآل : قال الزجاج

لما  : وقال مالك بن أنس رحمه هللاكما حجبهم فى الدنيا عن توحيده حجبهم فى العقبى عن رؤيته : وقال الحسين بن الفضل

ربهم ألنهم فى الدنيا لم يشكروا نعمه فيئسوا فى اآلخرة عن  حجب أعداءه فلم يروه تجلى ألوليائه حتى رأوه وقيل عن كرامة

 .كرامته مجازاة واألول أصح ألن الرؤية أقوى الكرامات فالحجب عنها دليل الحجب عن غيرها 

 .ثم بعد كونهم محجوبين عن ربهم لداخلون النار :  ثم إنهم لصالوا الجحيم

 .ب هو الذى كنتم تكذبون به فى الدنيا وتنكرون وقوعه أى هذا العذا:  ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذبون

 

 

 

 

ي ِيَن )  ( 19( َوَما أَْدَراَك َما ِعل ِيُّوَن )18َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اأْلَْبَراِر لَِفي ِعل ِ
  

ليين ؟ وما وما المراد بعمانوع )كال( ؟ وما المراد ب )كتاب األبرار ( ؟ومن هم األبرار ؟ وما معني البر كما قال الحسن ؟ 

 اصله ؟ ولم سمي بذلك ؟ ولمن الخطاب في قوله ) وما ادراك( ؟

 : ردع عن التكذيب. كال

 .ما كتب من أعمالهم :  إن كتاب األبرار

 .المطيعون الذين ال يطففون ويؤمنون بالبعث ألنه ذكر فى مقابلة الفجار وبين الفجار بأنهم المكذبون بيوم الدين :  واألبرار

 .الذى ال يؤذى الذر :  لبروعن الحسن ا

 . اء الثقلين هو علم لديوان الخير الذى دون فيه كل ما عملته المالئكة وصلح: لفى عليين

 :سمى به ألنه و:  من العلوأصله 

 .الجنة  أعالى الدرجات فى سبب االرتفاع إلى -1

 .تكريما له مع المالئكة المقربين  لسماء السابعةا أو ألنه مرفوع فى -2

 .ما الذى أعلمك يا محمد:  وماأدراك

 
بُوَن )20ِكتَاٌب َمْرقُوٌم ) ( تَْعِرُف فِي ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ 23( َعلَى اأْلََرائِِك يَْنُظُروَن )22( إِنَّ اأْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم )21( يَْشَهدُهُ اْلُمقَرَّ

( َعْين ا 27( َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِيٍم )26ْسٌك َوفِي ذَِلَك فَْليَتَنَافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن )( ِختَاُمهُ مِ 25( يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْختُوٍم )24النَِّعيِم )

بُوَن )  ( 28يَْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ

 

( ؟ وما معناها ؟ وكيف ينعم األبرار ؟ وما المراد بنضرة النعيم ؟ وما معني ) رحيق مختوم( ؟ المقربون يشهدهما اعراب )

د بالختم في قوله ) ختامه مسك( ؟ وما معني فليتنافس المتنافسون ؟ وبم تكون المنافسة ؟ وماالمراد ب)تسنيم ( ؟ وما المرا

 ولم سميت بذلك ؟

 صفة أخري للكتاب .:  يشهده المقربون

 .قيل يشهد عمل األبرار مقربو كل سماء إذا رفع ، ، تحضره المالئكة :  والمعني

 .الجنان على األرائك االسرة فى ينظرون إلى كرامة هللا ونعمه وإلى أعدائهم كيف يعذبون  فىتنعم : ان األبرار لفى نعيم

 .بهجة التنعم وطراوته  : نضرة النعيم
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 .شراب خالص ال غش فيه :  مختوم يسقون من رحيق

 :  ختامه مسك

مسك معجون ،وأمر هللا أي مختوم أوانيه وأكوابه بالمسك مكان الطين كما روى عن مجاهد وذكر أن طين الجنة  -1

 تعالى بالختم عليه إكراما ألصحابه .

 .أو ختامه مسك أى توجد رائحة المسك عند خاتمة شربه  -2

 .فليرغب الراغبون :  فليتنافس المتنافسون

 .بالمسارعة إلى الخيرات واالتنهاء عن السيآت  : وتكون المنافسة

 :هو مصدر سنمه إذا رفعه سميت بالتسنيم الذى ، هو علم لعين بعينها :  يمتسن 

 .ألنها أرفع شراب فى الجنة  -1

 .أو ألنها تأتيهم من فوق وتنصب فى أوانيهم  -2

 .حال أو نصب على المدح :  عينا

عن ابن عباس وابن مسعود رضى هللا عنهم يشربها المقربون صرفا وتمزج ألصحاب أى منها :  يشرب بها المقربون

 .اليمين
 
 

وا بِِهْم يَتَغَاَمُزوَن )29وا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكوَن )إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرمُ  ( َوإِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهِلِهُم اْنقَلَبُوا فَِكِهيَن 30( َوإِذَا َمرُّ

 ( 32( َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤاَلِء لََضالُّوَن )31)

  

ن آمنوا ؟ ولم ؟ وماالمراد بقوله ) يتغامزون( ؟وما سبب نزول اآلية؟ وما معني ) متي كان الذين أجرموا يضحكون من الذي

  ( ؟لضالون هؤالء إن وما معني قولهم ) ( ؟ وما الفرق بين فكهين ،فاكهين ؟أهلهم إلى انقلبوا

 

 .فى الدنيا استهزاء بهم :  إن الذين أجرموا كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون

 .يشير بعضهم إلى بعض بالعين طعنا فيهم وعيبا لهم :  تغامزونوإذا مروا بهم ي

وضحكوا وتغامزوا وقالوا  قيل جاء على رضى هللا عنه فى نفر من المسلمين فسخر منهم المنافقون سبب نزول اآلية :

 أتزون هذا األصلع فنزلت قبل أن يصل على إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 .أى إذا رجع الكفار إلى منازلهم :  موإذا انقلبوا إلى أهله

 .متلذذين بذكرهم والسخرية منهم وقرأ غير حفص فاكهين أى فرحين وإذا رأوهم :  انقلبوا فكهين

أى خدع محمد هؤالء فضلوا وتركوا اللذات لما يرجونه فى اآلخرة :  و إذا رأى الكافرون المؤمنين قالوا إن هؤالء لضالون

 .الحقيقة بالخيال وهذا هو عين الضالل من الكرامات فقد تركوا 

 

 

َب اْلُكفَّاُر 35( َعلَى اأْلََرائِِك يَْنُظُروَن )34( فَاْليَْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمَن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن )33َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِهْم َحافِِظيَن ) ِ ( َهْل ثُو 

 (36َما َكانُوا يَْفعَلُوَن )

 

عليهم( ؟وما معني ) حافظين(؟ وما نوع الفاء في قوله )فاليوم( ؟ وما المراد  أرسلوا وماي قوله )عالم يعود الضمير ف

 وما المراد بقوله ) ينظرون(؟( ؟ينظرون األرائك علىوما اعراب ) باليوم ؟ اين تجد في اآليات ان الجزاء من جنس العمل ؟

 اها ؟ وما المراد بها ؟ (؟ وما معنيفعلون كانوا ما الكفار ثوب هلوما نوع جملة )
 

 .وما أرسل الكفار عليهم على المؤمنين :  عليهموما أرسلوا 

يحفظون عليهم أحوالهم ويرقبون أعمالهم بل أمروا باصالح أنفسهم فاشتغالهم بذلك أولى بهم من تتبع غيرهم :  حافظين

 .وتسفيه أحالمهم 

 .الفاء عاطفة للتفريع أى يوم القيامة:  فاليوم

 .ثم كما ضحكوا منهم هنا مجازاة : آمنوا من الكفار يضحكونالذين 

 .حال : على األرائك ينظرون
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ار وهم على األرائك آمنون ستكبون إليهم وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة واالرأى يضحكون منهم ناظ -1

. 

 .ليها أغلق دونهم فيضحك المؤمنون منهم وقيل يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم هلموا إلى الجنة فإذا وصلوا إ -2

 الجملة استفهامية .:  هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون

  .ؤمنين فى الدنيا إذا فعل بهم ما ذكر مهل جوزوا بسخريتهم بال: ومعناها 

 ك أنت العزيز الكريم { .: التهكم كما قيل به في قوله تعالى : } فَبَش ْرُهم بِعَذَاٍب أَِليٍم { وقوله تعالى } وذق أنالمراد 

 

 

 

 
 وهى خمس وعشرون آية -مكية  –سورة اإلنشقاق 

 

 ( 5( َوأَِذنَْت ِلَرب َِها َوُحقَّْت )4( َوأَْلقَْت َما فِيَها َوتََخلَّْت )3( َوإِذَا اأْلَْرُض ُمدَّْت )2( َوأَِذنَْت ِلَرب َِها َوُحقَّْت )1إِذَا السََّماُء اْنَشقَّْت )

 قت( ؟ وما المراد باإلذن في قوله )وأذنت لربها( ؟وما معني )حقت( ؟ ما معني )انش
 .تصدعت وتشققت : إذا السماء انشقت

 .سمعت وأطاعت وأجابت ربها إلى االنشقاق ولم تأب ولم تمتنع : وأذنت لربها

 .ة هلل تعالى مربوبع ألمر هللا إذ هى مصنوعة وتطيوحق لها أن تسمع :  وحقت

 وما معني )حقت( ؟ ما المراذ بقوله )القت ما فيها ( ؟ وما معني )تخلت( ؟وما معني اذن األرض لربها ؟مامعني ) مدت( ؟ و

 ؟إذا جواب حذفلم و

 .بسطت وسويت باندكاك جبالها :  وإذا األرض مدت

 .ورمت ما فى جوفها من الكنوز والموتى  : وألقت ما فيها

ها كانها تكلفت اقصى جهدها فى الخلو يقال تكرم الكريم إذا بلغ جهده ة الخلو حتى لم يبق شئ فى باطنغايوخلت :  وتخلت

 .فى الكرم وتكلف فوق ما فى طبعه 

 .فى القاء ما فى بطنها وتخليها :  وأذنت لربها

 .وهى حقيقة بأن تنقاد وال تمتنع :  وحقت

 :  وحذف جواب إذا

 .ليذهب المقدر كل مذهب  -1

 .لتكوير واالنفطار أو اكتفاء بما علم بمثلها من سورتى ا -2

 .أو جوابه ما دل عليه فمالقيه أى إذا السماء انشقت القى اإلنسان كدحه  -3

 

ا فَُماَلقِيِه ) ْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلى َرب َِك َكْدح   ( 6يَا أَيَُّها اإْلِ

ء ؟ وعالم يعود الضمير في وما معني )كادح( وما اصله ؟ وما المراد باللقا ( ؟اإلنسان أيها ياما نوع الخطاب في قوله )

 قوله )فمالقيه(؟ وما المراد به؟

 .خطاب للجنس:  ا اإلنسانأيه يا

 جاهد، وأصله الكدح : وهو جهد النفس في العمل . :كادح  

 .وهو الموت وما بعده من الحال الممثلة باللقاء  الربلقاء  : المراد باللقاء 

 .فيه حتى يؤثر فيها  مل والكدالضمير للكدح وهو جهد النفس فى الع:  فمالقيه

 .جزاء الكدح إن خيرا فخير وإن شرا فشر  -1:  والمراد

 كتابه بيمينه.فأما من أوتى وقيل لقاء الكدح لقاء كتاب فيه ذلك الكدح يدل عليه قوله -2          

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه ) ا )8ا )( فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَساب ا يَِسير  7فَأَمَّ  ( 9( َويَْنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُرور 
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ماالمراد بالكتاب ؟ ما معني يسيرا ؟ وكيف يكون الحساب يسيرا مع ذكر الدليل من السنة  ؟ وما المراد بأهله ؟ وما معني 

 )مسرورا( ؟

 .أى كتاب عمله :  فأما من أوتى كتابه بيمينه

 .سهال هينا :  فسوف يحاسب حسابا يسيرا

وفى الحديث من يحاسب يعذب فقيل فأين قوله ، أن يجازى على الحسنات ويتجاوز عن السيآت ب ون الحساب يسيرا :ويك

 .قال ذلكم العرض من نوقش فى الحساب عذب  فسوف يحاسب حسابا يسيرا

 .عشيرته أن كانوا مؤمنين أو إلى فريق المؤمنين أو إلى أهله فى الجنة من الحور العين  :أهله  

 .فرحا:  رامسرو

 

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ َوَراَء َظْهِرِه ) ا )10َوأَمَّ ا )11( فََسْوَف يَْدُعو ثُبُور  ا )12( َويَْصلَى َسِعير   ( 13( إِنَّهُ َكاَن فِي أَْهِلِه َمْسُرور 
 

ي سعيرا (؟ ولم كان كيف يؤتي اإلنسان كتابه وراء ظهره ؟ وما معني ) يدعو ثبورا ( ؟ وما اصل الثبور ؟وما معني )يصل

 جزاؤه في اآلخرة ؟ ذلك 

 .قيل تغل يمناه إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره :  وأما من أوتى كتابه وراء ظهره

 .يقول يا ثبوراه :  فسوف يدعوا ثبورا

 .الهالك :  والثبور

 . أى ويدخل جهنم:  ويصلى سعيرا

كان لنفسه :  قيلو، نه كان فى الدنيا فى أهله معهم مسرورا بالكفر يضحك ممن آمن بالبعث : أل آلخرةوكان ذلك جزاؤه في ا

 .متابعا وفى مراتع هواه راتعا

 

ا )14إِنَّهُ َظنَّ أَْن لَْن يَُحوَر )   (15( بَلَى إِنَّ َربَّهُ َكاَن بِِه بَِصير 
 

ا قول ابن عباس في معني الحور ؟ وما الغرض من )بلي ( ؟ وما ما معني ) ظن ان لن يحور ( ؟ ولم كان هذا الظن ؟ وم

 (؟ بصيرا به كان ربه إنمعني )

 .بالبعث  ، لنه كان مكذبالن يرجع الى ربه :  ن يحورلانه ظن أن 

 .ما عرفت تفسيره حتى سمعت اعرابية تقول لبنتها حورى أى ارجعى :  قال ابن عباس رضى هللا عنهما

 .النفى فى ان يحور أى بلى ليحورن  إيجاب لما بعد:  بلى

 .ال تخفى عليه فال بد أن يرجعه ويجازيه عليها :  إن ربه كان به وبأعماله بصيرا

 

 ( 19( لَتَْرَكبُنَّ َطبَق ا َعْن َطبٍَق )18( َواْلقََمِر إِذَا اتََّسَق )17( َواللَّْيِل َوَما َوَسَق )16فاََل أُْقِسُم بِالشَّفَِق )
 

هللا تعالي ؟ وما معني ) وما وسق ( وما المراد به في اآلية ؟ وما معني )اتسق (؟ ولمن الخطاب في قوله  بماذا اقسم

 ( من اإلعراب ؟طبق عن) محلما و وما تفسير قوله )طبقا عن طبق ( ؟ )لتركبن ( ؟

 .فاقسم بالبياض بعد الحمرة أو الحمرة :  فال أقسم بالشفق

 .ما جمعه من الظلمة والنجم أو ما عمل فيه من التهجد وغيره :  لمرادوا، جمع وضم :  والليل وما وسق

 .بدرا  أصبح اجتمع ثم :  والقمر اذا اتسق

 .ا االنسان على ارادة الجنس أيه:  لتركبن

 :  طبقا عن طبق

ى ال يطابقه والطبق ما طابق غيره يقال ما هذا بطبق لذا أ،  حاال بعد حال كل واحدة مطابقة ألختها فى الشدة والهول -1

 .ومنه قيل للغطاء الطبق 

من قولهم هو على طبقات أى لتركبن أحواال بعد أحوال هى طبقات فى  ويجوز أن يكون جمع طبقة وهى المرتبة -2

 .الشدة بعضها أرفع من بعض وهى الموت وما بعدها من مواطن القيامة واهوالها 

 . هوقال مكحول فى كل عشرين عاما تجدون أمرا لم تكونوا علي -3

 أى طبقا من طباق السماء بعد طبق أى فى المعراج  وقيل : الخطاب له عليه السالم -4
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  ( :عن طبق )ومحل 

 .نصب على انه صفة لطبقا أى طبقا مجاوزا لطبق  -1

 .أو حال من الضمير فى لتركبن أى لتركبن طبقا مجاوزين لطبق  -2

 

 
بُوَن )21ُم اْلقُْرآُن اَل يَْسُجدُوَن )( َوإِذَا قُِرَئ َعلَْيهِ 20فََما لَُهْم اَل يُْؤِمنُوَن ) ُ أَْعلَُم بَِما يُوُعوَن 22( بَِل الَِّذيَن َكفَُروا يَُكذ ِ ( َواَّللَّ

ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليٍم )23) اِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن )24( فَبَش ِ  (25( إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
 

وما المراد بقوله ) بما يوعون (  )يكذبون( ؟(؟ وبماذا يسجدون ال القرآن عليهم قرئ وإذا يؤمنوا ال لهم فما) ماالمراد بقوله

( ؟ وما الصالحات وعملوا آمنوا الذين إالوما نوع اإلستثناء في قوله )  ( ؟إليم بعذاب فبشرهموما معني البشري في قوله ) ؟

 معني ) غير ممنون ( ؟
 .ال يخضعون :  وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدونيؤمنوا  الفما لهم 

 .بالبعث والقرآن :  بل الذين كفروا يكذبون

 :  وهللا أعلم بما يوعون

 .ويضمرون من الكفر وتكذيب النبى صلى هللا عليه و سلم بما يجمعون فى صدورهم -1

 من أعمال السوء ويدخرون ألنفسهم من أنواع العذاب  أو بما يجمعون فى صحفهم  -2

 .أخبرهم خبرا يظهر أثره على بشرتهم: بشرهم بعذاب إليمف

 .استثناء منقطع : إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات

  .غير مقطوع أو غير منقوص:  لهم أجر غير ممنون
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 وهى اثنتان وعشرون آية -مكية  - سورة البروج

 ( 3( َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد )2ُعوِد )( َواْليَْوِم اْلَموْ 1َوالسََّماِء ذَاِت اْلبُُروجِ )

وأين جواب القسم ؟ وما أقوال المفسرين فيهما ؟ شاهد ومشهود ؟  معنيما هي البروج ؟ وما المراد باليوم الموعود؟ وما 

 وما تقديره ؟ 

 .هى البروج االثنا عشر وقيل النجوم أو عظام الكواكب : والسماء ذات البروج

 .امة يوم القي: واليوم الموعود

 .أى وشاهد فى ذلك اليوم ومشهود فيه : وشاهد ومشهود

 .من يشهد فيه من الخالئق كلهم :  والمراد بالشاهد

 .ما فى ذلك اليوم من عجائبه : بالمشهود فيهالمراد و

  : أقاويل المفسرين فيهما

 .فقيل محمد صلى هللا عليه و سلم ويوم القيامة  -1

 .يدا ما دمت فيهم أو عيسى وأمته لقوله وكنت عليهم شه -2

 .أو أمة محمد وسائر األمم  -3

 .أو الحجر األسود والحجيج  -4

أو االيام والليالي وبنو آدم للحديث ما من يوم إال وينادى أنا يوم جديد وعلى ما يفعل فى شهيد فاعتنمنى فلو غابت  -5

 .شمسى لم تدركنى الى يوم القيامة 

 .أو الحفظة وبنو آدم  -6

 .له تعالى وكفى باهلل شهيدا أو هللا تعالى والخلق لقو -7

 .أو االنبياء ومحمد عليهم السالم  -8

: دل  عليه قوله قتل أصحاب األخدود كأنه قيل أقسم بهذه األشياء أنهم ملعونون  فقيلمحذوف واختلف فيه  : وجواب القسم

  : محذوف صدره والتقدير لقد قتل.  وقيلكما لعن أصحاب األخدود ، 

 ( 4دُوِد )قُتَِل أَْصَحاُب اأْلُخْ 

 ؟ وما جمعه ؟ وما قصة اصحاب األخدود ؟ دود ألخما معني )قتل( ؟ وما المشار اليه بالخطاب في اآلية ؟ وما هو ا

 .حولها قاعدين بالنار احرقوا حين لعنوا أى :  قتل أصحاب االخدود

 .ر قريش كانه قيل أقسم بهذه األشياء انهم ملعونون يعنى كفا: المشار اليه بالخطاب في اآلية

 .:وهو الشق في األرض أو حفرة مستطيلة فيها ويجمع على أخاديد، واألخاديد أيضا: آثار الضرب بالسوط  االخدود

روى عن النبى صلى هللا عليه و سلم انه كان لبعض الملوك ساحر فلما كبر ضم اليه غالما ليعلمه :  قصة اصحاب األخدود

ذات يوم دابة قد حبست الناس فاخذ حجرا فقال اللهم أن كان  طريقهنه فرأى فى السحر وكان فى طريق الغالم راهب فسمع م

الراهب أحب اليك من الساحر فاقتلها فقتلها فكان الغالم بعد ذلك يبرئ االكمه واالبرص وعمى جليس الملك فأبرأه فأبصره 

على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينه الملك فسأله من رد عليك بصرك فقال ربى فغضب فعذبه فدل على الغالم فعذبه فدل 

فقد بالمنشار وأبى الغالم فذهب به الى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونحا فذهب به الى قرقور فلججوا 

فقال للملك لست بقاتلى حتى تجمع الناس فى صعيد وتصلبنى على جذع ، به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة فغرقوا ونجا 

هما من كنانتى وتقول باسم هللا رب الغالم ثم ترمينى به فرماه فوقع فى صدغه فوضع يده عليه ومات فقال الناس س وتأخذ

مألها نارا فمن لم يرجع عن دينه طرحه فيها حتى جاءت وآمنا برب الغالم فقيل للملك نزل بك ما كنت ما تحذر فخذ أخدودا 

 .قال الصبى يا أماه اصبرى فانك على الحق فألقى الصبى وأمه فيها امرأة معها صبى فتقاعست ان تقع فيها ف

 ( 7( َوُهْم َعلَى َما يَْفعَلُوَن بِاْلُمْؤِمنِيَن ُشُهودٌ )6( إِْذ ُهْم َعلَْيَها قُعُودٌ )5النَّاِر ذَاِت اْلَوقُوِد )
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مير في قوله )هم (؟ وما معني )قعود(؟ ما اعراب )النار(؟ ولم وصفت )بذات الوقود( ؟وما اعراب )اذ( ؟ وعالم يعود الض

 واالم يشير قوله )علي ما يفعلون ( ؟وما معني )شهود( ؟ وعالم تحث اآليات ؟

 .بدل اشتمال من االخدود :  النار

 وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس :  ذات الوقود

 .حرقوا بالنار قاعدين حولها ظرف لقتل أى لعنوا حين ا:  إذ

 .أى الكفار على ما يدنو منها من حافات األخدود  : هم عليها

 .جلوس على الكراسى :  قعود

 .من االحراق : وهم الكفار على ما يفعلون بالمؤمنين 

 .يشهد بعضهم لبعض عند الملك ان أحدا منهم لم يفرط فيما أمر به وفوض اليه من التعذيب :  شهود

 .وتحمل أذى أهل مكة  ث المؤمنين على الصبروفيه ح

 

ِ اْلعَِزيِز اْلَحِميِد ) ُ َعلَى ُكل ِ َشْيٍء َشِهيدٌ )8َوَما نَقَُموا ِمْنُهْم إِالَّ أَْن يُْؤِمنُوا بِاَّللَّ  (9( الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواَّللَّ

، )حميد( ؟ ولم ذكرت هذه ؟ وما القراءات في )نقموا (؟ وما معني )عزيز(  (يؤمنوا أن إال منهم نقموا وماما تفسير قوله )

 (؟شهيد شئ كل على وهللاوما الغرض من قوله ) ( ؟واألرض السموات ملك لهالصفات ؟ وما معني )

 .وما عابوا منهم وما أنكروا اال االيمان :  وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا

 غسانيين:ومن ذلك بيت النابغة في مديح ال

 بهن  فلول من قرع الكتائب ...وال عيب فيهم غير أن  سيوفهم 

 :فقال وقول ابن الرقيات وقد اقتبس لفظ القرآن 

 أنهم يحلمون إن غضبوا ...ما نقموا من أمية إال 

ي:  وقول المعر 

 وال ذنب لي إال العال والفضائل ...تعد  ذنوبي عند قوم كثيرة 

 .ح هو الفتح بالكسر والفصي:  وقرئ نقموا

 :ذكر االوصاف التى يستحق بها أن يؤمن به وهو كونه :  باهلل العزيز الحميد

 .غالبا قادرا يخشى عقابه:  عزيزا

 .منعما يجب له الحمد على نعمته ويرجى ثوابه :  حميدا 

منهم هو الحق الذى ال  فكل من فيهما تحق عليه عبادته والخشوع له تقريرا ألن ما نقموا:  الذى له ملك السموات واألرض

 .ينقمه االمبطل وان الناقمين أهل النتقام هللا منهم بعذاب عظيم 

 .لهم يعنى انه علم ما فعلوا وهو مجازيهم عليه وعيد:  وهللا على كل شئ شهيد

 

( إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا 10نََّم َولَُهْم َعذَاُب اْلَحِريِق )إِنَّ الَِّذيَن فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم يَتُوبُوا فَلَُهْم َعذَاُب َجهَ 

اِلَحاِت لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر ذَِلَك اْلفَْوُز اْلَكبِيُر )  (11الصَّ

 وعملوا آمنوا الذين أنمعني قوله ) وما ما المراد بالذين فتنوا ؟ وما معناها ؟ وما معني) لم يتوبوا (؟ وماذا كان جزاؤهم ؟

 (؟ وهل هو عام أم خاص ؟الكبير الفوز ذلك األنهار تحتها من تجرى جنات لهم الصالحات

 :يجوز أن يريد بالذين فتنوا :  أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 

 .أصحاب االخدود خاصة  -1

 .وبالذين آمنوا المطروحين فى األخدود  -2

ويجوز أن يريد الذين فتنوا المؤمنين أى بلوهم باألذى على العموم والمؤمنين المفتونين وان للفاتنين عذابين فى  -3

 اآلخرة لكفرهم ولفتنتهم.

 .عذبوهم بالنار وأحرقوهم :  ومعنى فتنوهم

 .لم يرجعوا عن كفرهم  : ثم لم يتوبوا

  .الحريق فى الدنيا لما روى أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم فلهم فى اآلخرة عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب جزاؤهم : 

أى الذين صبروا على تعذيب :  أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها األنهار ذلك الفوز الكبير

 .االخدود أو هو عام 
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 ( 14( َوُهَو اْلغَفُوُر اْلَودُودُ )13( إِنَّهُ ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيدُ )12إِنَّ بَْطَش َرب َِك لََشِديدٌ )

( ؟ وعالم يدل ؟وما معني ) الغفور ( ،  ويعيد يبدئ هو أنهوما معني ) مامعني البطش ؟ ولم وصف بالشدة؟ وما المراد به ؟

 ) الودود( ؟

 .البطش األخذ بالعنف  : ان بطش ربك لشديد

 .فقد تضاعف وتفاقم :  فاذا وصف بالشدة

 .لظلمة والجبابرة بالعذاب واالنتقام أخذه ا:  والمراد

 .أى يخلفهم ابتداء ثم يعيدهم بعد أن صيرهم ترابا  أنه هو يبدئ ويعيد

باقتداره على االبداء واالعادة على شدة بطشه أو أوعد الكفرة بانه يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم اذ لم يشكروا نعمة :  دل

 .االبداء وكذبوا باالعادة 

 .اتر للعيوب العافى عن الذنوبالس وهو الغفور

 .المحب ألوليائه وقيل الفاعل بأهل طاعته ما يفعله من إعطائهم ما أرادوا : الودود 

 ( 16( فَعَّاٌل ِلَما يُِريدُ )15ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجيدُ )

ل ( ؟وعالم يدل قوله ) ما معني ) ذو العرش ( ؟ وما اعراب ) المجيد( ؟وما معني مجد هللا ومجد العرش ؟ وما اعراب )فعا

 فعال لما يريد( ؟

 .خالقه ومالكه : ذو العرش

 .مته ومجد العرش علوه وعظمته عظبالجر على أنه صفة للعرش ومجد هللا :  المجيد

 .خبر مبتدأ محذوف:  فعال

 .فيكون فيه داللة على خلق أفعال العباد ، تكوينه :  لما يريد 

ُ ِمْن َوَرائِِهْم ُمِحيٌط )19( بَِل الَِّذيَن َكفَُروا فِي تَْكِذيٍب )18( فِْرَعْوَن َوثَُمودَ )17َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلُجنُوِد ) ( بَْل ُهَو قُْرآٌن 20( َواَّللَّ

 (22( فِي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ )21َمِجيدٌ )

آلية ؟ وماالمراد بالذين ( ؟ وما المراد بفرعون ؟ وما المعني العام لوثمود فرعونوما اعراب )ماالمراد بحديث الجنود ؟

(؟ وماالمراد باإلحاطة ؟ وما معني محيط ورائهم من وهللاوما معني ) كفروا ؟ وماالذي يفيده وصفهم بقوله ) في تكذيب( ؟

 (؟أذكر اقوال العلماء في معني اللوح ؟ وماالمراد بوصفه بالمحفوظ ؟مجيد قرآن)

 .اغية فى األمم الخالية أى قد أتاك خبر الجموع الط:  هل أتاك حديث الجنود

 .بدل من الجنود :  فرعون وثمود

 .اياه وآله  : وأراد بفرعون

 .قد عرفت تكذيب تلك الجنود للرسل وما نزل بهم لتكذيبهم : العام لآلية والمعنى

 .من قومك :  بل الذين كفروا

 .كن يكذبونك عنادا واستيجاب للعذاب وال يعتبرون بالجنود ال لخفاء حال الجنود عليهم ل :فى تكذيب

 .عالم بأحوالهم وقادر عليهم وهم ال يعجزونه :  وهللا من ورائهم محيط

  .مثل ألنهم ال يفوتونه كما ال يفوت فائت الشئ المحيط به :  االحاطة بهم من ورائهمالمراد بو

 .أنه أساطير األولين شريف عالى الطبقة فى الكتب وفى نظمه واعجازه ليس كما يزعمون أنه مفترى و:  قرآن مجيد 

  :فى لوح

 .شئ يلوح للمالئكة فيقرءونه : اللوح عند الحسن  -1

هو من درة بيضاء طوله ما بين السماء واألرض وعرضه ما بين المشرق :وعند ابن عباس رضى هللا عنهما  -2

 .والمغرب قلمه نور وكل شئ فيه مسطور 

 .ش وأسفله فى حجر ملك كريم هو عن يمين العرش وقيل أعاله معقود بالعر: مقاتل وعند  -3

 من وصول الشياطين . -1:  محفوظ

 .محفوظ صفة للقرآن أى من التغيير والتبديل -2          
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 وهى سبع عشرة آية -مكية  - سورة الطارق

 

ا َعلَْيها حافٌِظ ( إِْن ُكلُّ نَْفٍس 3( النَّْجُم الثَّاقُِب )2( َوما أَْدراَك َما الطَّاِرُق )1َوالسَّماِء َوالطَّاِرِق )  لَمَّ
 

لماذا اقسم هللا بالسماء والطارق ؟وما المراد بالطارق ؟ وبم فسره ؟ وما معني الثاقب ؟ ولم وصف بالطارق ؟ وما جواب 

 القسم ؟

عظم قدر السماء فى أعين الخلق لكونها معدن رزقهم ومسكن مالئكته وفيها خلق الجنة فأقسم بها : لما  سبب القسم

 .وبالطارق 

 .جنس النجوم أو جنس الشهب التى يرجم بها لعظم منفعتها :  بالطارقوالمراد 

 .بالنجم الثاقب:  فسره

 .أى المضئ كانه يثقب الظالم يضوئه فينفذ فيه الثاقب

 :ووصف بالطارق  

 .ألنه يبدو بالليل كما يقال لآلتى ليال طارق  -1

 .أو ألنه يطرق الجنى أى يصكه  -2

 .كل نفس لما عليها حافظ إن  :وجواب القسم 

 ؟ وما هو الحافظ ؟ وما وظيفته ؟: إن كل نفس لما عليها حافظ ما اعراب 

 .ما كل نفس إال عليها حافظ :  أىنافيه  أنفتكون  كقراءة عاصم االى بمعنفهي كانت مشددة اذا :  لما

 انه كل نفس لعليها حافظ :  أى مخففة اناذا كانت مخففة فتكون  : لما

 .زائدة والالم فارقة بين الثقيلة والخفيفة:  فما

 .خبر كل والجملة الخبر  وعليهامبتدأ  حافظ

 .هو كاتب األعمال  :  الحافظ
 .يحفظها من اآلفات أو يحفظ عملها ورزقها وأجلها فإذا استوفى ذلك ماتت : وظيفته

 
 

ْنساُن ِممَّ ُخِلَق ) ْلِب َوالتَّرائِِب )6( ُخِلَق ِمْن ماٍء دافٍِق )5فَْليَْنُظِر اْْلِ ( ِإنَّهُ َعلى َرْجِعِه لَقاِدٌر 7( َيْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ

ةٍ َوال ناِصٍر )9( َيْوَم تُْبَلى السَّرائُِر )8)  ( 10(فَما لَهُ ِمْن قُوَّ

 

 ؟ وما معني قوله ) مم خلق ( ؟ وما جوابه ؟ فلينظر اإلنسان مم خلقما الغرض من األمر بالنظر في قوله 

لما ذكر أن على كل نفس حافظا أمره بالنظر فى أول أمره ليعلم أن من أنشأه قادر على إعادته :  غرض من األمر بالنظرال

 .ما يسره فى عاقبته  وجزائه فيعمل ليوم الجزاء وال يملى على حافظه اال

 . استفهام أى من أى شئ خلق:  ومم خلق

 .خلق من ماء دافق :  جوابه 

 ل اسناد الدفق الي الماء علي الحقيقة أم علي المجاز ؟ولماذا قال من ماء ولم يقل من ماءين ما معني دافق ؟ وه

 .وعن بعض أهل اللغة دفقت الماء دفقا صببته ودفق الماء بنفسه أى انصب، صب فيه دفع :  الدفق

 .واالسناد إلى الماء مجاز  والدفق فى الحقيقة لصاحبه

 .فى الرحم واتحادهما حين ابتدئ فى خلقه ال متزاجهما :  ولم يقل من ماءين

 

 

 الترائب ( ؟ –ما معني كل من ) الصلب 

 . العظم والعصب : صلب الرجل 

 : اللحم والدم . وقيل، هى عظام الصدر حيث تكون القالدة :  ترائب المرأة 
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وما اعراب ) يوم(  في )انه( ؟ وعالم تعود الهاء وكيف يستدل به علي المعاد ؟  )انه علي رجعه لقادر ( ؟قوله ما معني 

 ؟ لها وما المراد بالبالءوما معني السرائر؟ وما مفردها ؟  وما معني )تبلي( ؟؟

 وعلى إعادته وبعثه .على رجعه قادرفة : ان الذى خلق اإلنسان إبتداء من نط معناه

 قدر فلما الوالدين، بدن في متفرقة نتكا أجزاء اجتماع بسبب كان إنما اإلنسان حدوث أن: المعاد على المبدأ داللة كيفية

 على يقدر وأن بد   ال أجزائه، وتفرق موته بعد فإنه سويا، إنسانا منها خلق حتى المتفرقة األجزاء تلك جمع على الصانع

  سويا خلقا وجعلها األجزاء، تلك جمع

 :  إِنَّهُ  في الهاء

 .لقادر الصلب من موضعه إلى الماء رجع على أي الماء، على تعود أن إما -1

 .الظاهر وهو لقادر، بعثه على أي اإلنسان، على تعود أن وإما  -2

 .بمضمر دل عليه قوله رجعه أى بعثه  منصوبظرف : يوم

 . أى تكشف برجعه : تبلي

 ضمائر القلوب .السرائر : 

 مفردها : سريرة .

 .األعمال من خفي اوملقلوب من العقائد والنيات ا ما أسرفت  :(يوم تبلى السرائرالمراد ب )

 عالم يعود الضمير في قوله ) فما له من قوة وال ناصر ( ؟ وما المراد بالقوة والناصر ؟  

 .الكافر منكر البعث النسان : ا يعود الضمير علي

 .من قوة فى نفسه على دفع ما حل به وال ناصر يعينه ويدفع عنه : أي  والمراد بالقوة والناصر
 

 

ْجعِ )َوالسَّماِء ذاِت ال ْدعِ )11رَّ ( إِنَُّهْم 14( َوما ُهَو بِاْلَهْزِل )13( إِنَّهُ لَقَْوٌل فَْصٌل )12( َواْْلَْرِض ذاِت الصَّ

ِل اْلكافِِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيداً )16( َوأَِكيدُ َكْيداً )15يَِكيدُوَن َكْيداً )  (17( فََمه ِ

 

 ؟ وما المراد بالصدع ؟  ؟ ولم سمي بذلكما معني الرجع وما المراد به هنا 

 السماء من األرض إلى يعود ألنه المطر هنا به والمراد أوال، فيه كان ما إلى الشيء إعادة:  الرجع

 .لعوده كل حين :  به وسمى

 .هو ما تتصدع عنه األرض من النبات:  الصدع 

بقوله ) وما هو بالهزل ( ؟ وعالم يدل عالم يعود الضمير في قوله ) انه لقول فصل ( ؟  وما معني )فصل( ؟ وما المراد 

 وصفه بذلك ؟ 

 .القرآن  : يعود الضمير الي 

 .كما قيل فرقان ، فاصل بين الحق والباطل : اي  فصل

 والباطل يعنى أنه جد كله .باللعب :  بالهزلوما هو 

 . ان يلم بهزل أو يتفكه بمزاحيرتفع به قارئه وسامعه ، معظما فى القلوب ، يكون مهيبا فى الصدور ل : وصفه هللا بذلك

 ما الوجه البالغي بين ) السماء ، األرض ( ، ) الفصل ، الهزل ( ؟

 . ، والسجع  : الطباق الوجه البالغي

 

يجوز اطالق هذا  هلو ما المقصود بقوله ) انهم يكيدون كيدا ( ؟وما معني الكيدين في اآلية ؟ ولم سمي جزاء الكيد كيدا ؟

 ؟الىالوصف على هللا تع

 .يعنى مشركى مكة:  انهم 

  .يعملون المكايد فى ابطال أمر هللا واطفاء نور الحق:  يكيدون كيدا 

 .هم جزاء كيدهم باستدراجى لهم من حيث ال يعلمون: وأجازي واكيد كيدا

  . فسمى جزاء الكيد كيدا كما سمى جزاء االعتداء والسيئة اعتداء وسيئة وان لم يكن اعتداء وسيئة 

هللا ، يخادعون هللا وهو خادعهم  ، إال على وجه الجزاء كقوله نسوا هللا فنسيهم جوز اطالق هذا الوصف على هللا تعالىال ي

 .يستهزئ بهم 
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 ؟ وما معني رويدا وما أصلها ؟ كرر وخالف بين اللفظينأمهلهم ( ؟ ولم  –ما معني كل من ) مهل 

 .به كهم وال تستعجل : أى ال تدع بهال فمهل الكافرين

 .أنظرهم :  أمهلهم

 .لزيادة التسكين والتصبير  فكرر وخالف بين اللفظين

 سيرتهم، مثل عن تحذير وفيه القيامة، يوم عذاب ويعقبه بدر، يوم تحقق شديد، وعيد وهذا للمبالغة، المعنى ذلك كرر

 .طريقتهم خالف في وترغيب

 ادت الريح ترود رودا تحركت ضعيفة .:  امهاال يسيرا وال يتكلم بها اال مصغرة وهى من ر رويدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وهى تسع عشرة آية -مكية  - سورة األعلي

ى )1َسب ِحِ اْسَم َرب َِك اأْلَْعلَى )  (5( فََجعَلَهُ ُغثاء  أَْحوى )4( َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرعى )3( َوالَِّذي قَدََّر فََهدى )2( الَِّذي َخلََق فََسوَّ

 م سميت السورة بسورة األعلي ؟ل

ه اَّللَّ  عز وجل عن كل نقص، وصفه بكل  سميت بسورة األعلى، الفتتاحها بقول اَّللَّ  تعالى: َسب ِحِ  اْسمَ  َرب ِكَ  اأْلَْعلَى أي نز 

.َسب ِحِ  سورة أيضا وتسمى.  والتعظيم التمجيد صفات  

 العلو فيها ؟ ما اعراب ) سبح اسم ربك األعلي ( ؟وما معناها ؟ وما معني 
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ه ذاته عما ال يليق به .  سب ح : فعل أمر أي نز 

 وفاعله : مستتر تقديره أنت.

 اسم ربك : مفعول به ، واإلسم صلة .

 األعلى : صفة لربك.

 معني العلو : القهر واالقتدار ال بمعنى العلو فى المكان.) راجع عقيدة اهل السنة والجماعة في مسألة العلو (
 ومعني )َسب ِحِ  اْسَم َرب َِك اأْلَْعلَى (: قيل:  قل سبحان ربى األعلى وفى الحديث لما نزلت قال علية السالم اجعلوها فى سجودكم

 هل التنزيه بقوله )سبح( يعود الي اإلسم ام المسمي (؟

 .وثن أو صنم به يسمى أن عن نزهه أي االسم، على يقع التنزيه: قيل

 .تعالى اَّللَّ  بتنزيه راألم والمراد ،زائدة صلة االسموقيل 

 المسمى هو االسم يكون أن واألولى: القرطبي قال

 ما تفسير قوله تعالي )الذي خلق فسوي (؟

 معناها :: الذى خلق فسوى

وداللة على أنه صادر عن  خلق كل شئ فسوى خلقه تسوية ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم ولكن على أحكام واتساق  -1

 .عالم حكيم 

 .على ما فيه منفعة ومصلحة أو سواه -2

 (؟قدر فهديما تفسير قوله تعالي )الذي 

 معناها ::  والذى قدر فهدى

 .قدرلكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه االنتفاع به -1

 .ضل من يشاء ويهدى من يشاء أو فهدى وأضل ولكن حذف وأضل اكتفاء كقوله ي -2 

 .لدواب أنبت ما ترعاه ا: والذى أخرج المرعى  

 ما معني )غثاء( ؟ وما معني ) أحوي( وما اعرابها ؟

 .يابسا هشيما:  غثاء

 .أسود :  أحوى 

 .صفة لغثاء :  أحوىاعراب 

 

 

 

 

ُ إِنَّهُ يَْعلَُم اْلَجْهَر َوما يَْخفى )6نُْقِرئَُك فاَل تَْنسى )سََ  ُرَك ِلْليُْسرى )7( إِالَّ ما شاَء اَّللَّ ْر إِ 8( َونُيَس ِ ْكرى ( فَذَك ِ ْن نَفَعَِت الذ ِ

 (13( ثُمَّ ال يَُموُت فِيها َوال يَْحيى )12( الَِّذي يَْصلَى النَّاَر اْلُكْبرى )11( َويَتََجنَّبَُها اأْلَْشقَى )10(َسيَذَّكَُّر َمْن يَْخشى )9)
 

 نزول اآلية ؟وما سبب في ) فال تنسي ( ؟ )ال(( ؟ وما الغرض منها ؟ وما نوعسنقرئك فال تنسىما معني قوله )

 ، وقال الجنيد : فال تنسى العمل به. سنعلمك القرآن حتى ال تنساه إال ما شاء هللا أن ينسخه:  سنقرئك فال تنسى

بشارة من هللا لبنيه أن يحفظ عليه الوحى حتى ال ينفلت منه شئ إال ما شاء هللا أن ينسخة فيذهب به عن  : الغرض منها 

 .حفظه يرفع حكمه وتالوته 

 

 .رفع تالوته بأى فال تفعل قراءته وتكريره فتنساه إال ما شاء هللا أن ينسيكه  )ال ( ناهية:   تنسىفال

 : )ال( نافية ، والمعني : لست ناسيا . وقيل

 سبب نزول اآلية :
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 عليه اَّللَّ  صل ى بيالن يتكلم حتى اآلية، آخر من جبريل يفرغ لم بالوحي، جبريل عليه نزل إذا وسل م عليه اَّللَّ  صل ى النبي كان 

 .القرآن نسيان من وعصمه اَّللَّ  فألهمه، كفيتكه فقد شيئا، ذلك بعد تَْنسى فاَل َسنُْقِرئُكَ : فنزلت ينساها أن مخافة بأولها، وسل م

 وما وجه البالغة فيها ؟ ( ؟إنه يعلم الجهر وما يخفىما تفسير قوله تعالي )

 : أىإنه يعلم الجهر وما يخفى 

 .بالقراءة مع قراءة جبريل مخافة التفلت وهللا يعلم جهرك معه وما فى نفسك مما يدعوك إلى الجهر  إنك تجهر -1

 أو ما تقرأ فى نفسك مخافة النسيان  -2

  .أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من أقوالكم وأفعالكم وما ظهر وما بطن من أحوالكم -3

 : الطباق بين ) الجهر ، ما يخفي (  وجه البالغة

 ؟)ونيسرك لليسرى (ما اعراب قوله تعالي 

 .معطوف على سنقرئك  (:سرك لليسرى اعراب )وني

 ما موقع ) انه يعلم الجهروما يخفي  ( من اإلعراب ؟ وما معناها؟

 : اعتراض ومعناه: انه يعلم الجهر وما يخفى  

 .نوفقك للطريقة التى هى أيسر وأسهل يعنى حفظ الوحى  -1

 .سمحة التى هى أيسر الشرائع وقيل للشريعة ال -2

 .أو توفقك لعمل الجنة  -3

 (؟ وما الغرض منها ؟ان نفعت الذكرىما معني )ذكر( ؟ وما اعراب )

 .عظ بالقرآن :  فذكر

 .قيل ظاهره شرط وجواب ان مدلول قوله فذكر :  ان نفعت الذكرى

 الق كقوله فذكر إنما أنت مذكر غير مشروط بالتفع استبعاد لتأثير الذكرى فيهم وقيل هو أمر بالتذكير على االط :ومعناه

 ما معني )سيذكر( ؟وما المراد بالخشية ؟

 .سيتعظ ويقبل التذكرة :  سيذكر

 .وسوء العاقبة  هللا: من يخشى 

 ما معني )يتجنبها ( ؟ وما المراد باألشقي ؟ وفيمن نزلت هذه اآلية ؟

 .يتباعد عن الذكرى فال يقبلها:ويتجنبها

 الكافر أو الذى هو أشقى الكفر لتوغله فى عداوة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :  األشقى 

 .الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة  : نزلت فى

 

 

 وما هي النار الصغري ؟ وما المرد بقوله )ثم ال يموت فيها وال يحيي( ؟وما الذي تفيده )ثم( ( ؟يصلى النار الكبرىما معني )

 ؟

 .والصغرى نار الدنيا ، يدخل نار جهنم :  ار الكبرىالذى يصلى الن

 .فيستريح من العذاب :  ثم ال يموت فيها

 .حياة يتلذذ بها :  وال يحيى

 .ألن الترجح بين الحياة والموت أفظع من الصلى فهو متراخ عنه فى مراتب الشدة  وقيل ثم

:لىتعا قال كما بها، يسعد أو ينتفع هنيئة طيبة حياة يحيا وال العذاب، من فيه هو مما فيستريح فيها، يموت فال  

 .َعذابِها ِمنْ  َعْنُهمْ  يَُخفَّفُ  َوال فَيَُموتُوا، َعلَْيِهمْ  يُْقضى ال

 

( إِنَّ هذا لَِفي 17قى )( َواآْلِخَرةُ َخْيٌر َوأَبْ 16( بَْل تُْؤثُِروَن اْلَحياةَ الدُّْنيا )15(َوذََكَر اْسَم َرب ِِه فََصلَّى )14قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى )

ُحِف اأْلُولى )  (19( ُصُحِف إِْبراِهيَم َوُموسى )18الصُّ

 

ما معني )أفلح( ، )تزكي( ؟وما المراد بقوله )وذكر اسم ربه(؟ وما معني )صلي ( ؟وعلي اي شئ يحتج بهذه اآلية ؟وما 

 اقوال السلف في تفسيرها ؟

 نال الفوز :  قد افلح
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 . ك أو تطهر الصالة أو أدى الزكاةطهر من الشر: ت من تزكى

 .وكبر لالفتتاح :  وذكر اسم ربه

 المكتوبات.الخمس :  فصلى

 : وبه يحتج على 

 .وجوب تكبيرة االفتتاح  -1

 .وعلى أنها ليست من الصالة ألن الصالة عطفت عليها وهو يقتضى المغايرة  -2

 .وعلى أن االفتتاح جائز بكل اسم من اسمائه عز و جل  -3

 ذكر معاده وموقفه بين يدى ربه فصلى له  :ن ابن عباس رضى هللا عنهماوع

 وذكر اسم ربه فى طريق المصلى فصلى صالة العيد  :وعن الضحاك

 ما معني ) تؤثرون ( ؟ ومن المخاطب في اآلية مع ذكر الدليل ؟ وما معني ) خير وابقي ( ؟ 

 .به تفلحون على اآلخرة فال تفعلون ما : بل تؤثرون الحياة الدنيا

 .الكافرون  والمخاطب به

 .قراءة أبى عمرو يؤثرون بالياء  : دليله

 .أفضل فى نفسها وأدوم:  واآلخرة خير وأبقى

 قلع ال من يجمع ولها له، مال ال من ومال له، دار ال من دار الدنيا»: وسل م عليه اَّللَّ  صل ى اَّللَّ  رسول قال: قالت عائشة عن

 ضرأ آخرته أحب ومن بآخرته، أضر دنياه أحب من»: قال وسل م عليه اَّللَّ  صل ى اَّللَّ  رسول أن عرياألش موسى أبي عن. «له

. «يفنى ما على يبقى ما فآثروا بدنياه،  

( ؟ وماى الذي استدل عليه العلماء من هذه اآلية ؟ وما اعراب ) صحف ابراهيم وموسي ( ؟اذكر إن هذا عالم يشير قوله )

 ؟ بعضا مما جاء فيها 

فى تلك الصحف أو إلى ما ماهذا إشارة إلى قوله قد أفلح إلى أبقى أى أن معنى هذا الكالم وأراد :  إن هذا لفى الصحف األولى

  .فى السورة كلها

جواز قراءة القرآن بالفارسية فى الصالة ألنه جعله مذكورا فى تلك الصحف مع أنه لم يكن فيها بهذا النظم :  وهو دليل على

 لغةوبهذه ال

 .بدل من الصحف االولى :  صحف إبراهيم وموسى 

 وفى صحف إبراهيم ينبغى للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبال على شأنه :  وفى األثر

 
 
 

 

 

 

 

 

 الثانينماذج امتحانات للفصل الدراسي 

 مادة التفسير 
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 الصف األول الثانوي

 
 

 (1نموذج رقم )

 أجب عن األسئلة اآلتية : 

( ِلَيْوٍم 4َمْبعُوثُوَن ) أاََل يَُظنُّ أُولَئَِك أَنَُّهمْ  (3( َوإِذَا َكالُوُهْم أَْو َوَزنُوُهْم يُْخِسُروَن )2( الَِّذيَن إِذَا اْكتَالُوا َعَلى النَّاِس يَْستَْوفُوَن )1َوْيٌل ِلْلُمَطف ِِفيَن ) -1

 (5َعِظيٍم )

عالم يعود الضمير المنصوب فى )وإذا  لذي يفيده التنكير ؟ وما اعرابها ؟ وما معني التطفيف ؟ مامعني )ويل( ؟ ولم سوغ اإلبتداء به ؟ وماا

وما  كالوهم أو وزنوهم(؟ولماذا لم يقل أو اتزنوا كما قيل او وزنوهم؟وما معني ) يخسرون(؟ وما الوجه البالغي في اآلية ؟ وما سبب نزولها ؟

 اب )عظيم( ؟ معني الظن ؟ وماالمراد باليوم ؟ وما اعر

بُوَن )21( َوإِذَا قُِرَئ َعلَْيِهُم اْلقُْرآُن اَل يَْسُجدُوَن )20فََما لَُهْم اَل يُْؤِمنُوَن ) -2 ُ أَْعلَُم بَِما يُوُعوَن )22( بَِل الَِّذيَن َكفَُروا يَُكذ ِ ْرُهْم بِعَذَاٍب 23( َواَّللَّ ( َفبَش ِ

اِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُوٍن )( إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعمِ 24أَِليٍم )  (25لُوا الصَّ

ني البشري ماالمراد بقوله )فما لهم ال يؤمنوا وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون(؟ وبماذا )يكذبون( ؟ وما المراد بقوله ) بما يوعون ( ؟ وما مع

 ين آمنوا وعملوا الصالحات( ؟ وما معني ) غير ممنون ( ؟في قوله )فبشرهم بعذاب إليم( ؟ وما نوع اإلستثناء في قوله ) إال الذ

َماِء ذَاِت اْلبُُروجِ ) -3  (4( قُتَِل أَْصَحاُب اأْلُْخدُوِد )3( َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد )2( َواْليَْوِم اْلَمْوُعوِد )1َوالسَّ

ما معني  مفسرين فيهما ؟ وأين جواب القسم ؟ وما تقديره ؟ما هي البروج ؟ وما المراد باليوم الموعود؟ وما معني شاهد ومشهود ؟ وما أقوال ال

 )قتل( ؟ وما المشار اليه بالخطاب في اآلية ؟ وما هو األخدود ؟ وما جمعه ؟ وما قصة اصحاب األخدود ؟

ْنساُن ِممَّ ُخِلَق ) -4 ْلِب َوا6( ُخِلَق ِمْن ماٍء دافٍِق )5فَْلَيْنُظِر اإْلِ (فَما 9( يَْوَم تُْبلَى السَّرائُِر )8( إِنَّهُ َعلى َرْجِعِه لَقاِدٌر )7لتَّرائِِب )( يَْخُرُج ِمْن بَْيِن الصُّ

ٍة َوال ناِصٍر )  (10لَهُ ِمْن قُوَّ

ما معني دافق ؟ وهل اسناد الدفق الي الماء علي الحقيقة أم علي المجاز  وما الغرض من األمر بالنظر في قوله فلينظر اإلنسان مم خلق ؟ 

ما معني قوله )انه علي رجعه لقادر ( ؟ وكيف يستدل به علي و الترائب ( ؟ –ما معني كل من ) الصلب ؟  ل من ماء ولم يقل من ماءين؟ولماذا قا

 ؟وما معني )تبلي( ؟ وما معني السرائر؟ وما مفردها ؟ هاء في )انه( المعاد ؟ وعالم تعود ال

 

 (2نموذج رقم )

 أجب عن األسئلة اآلتية : 

( ثُمَّ يُقَاُل َهذَا الَِّذي ُكْنتُْم 16( ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو اْلَجِحيِم )15( َكالَّ إِنَُّهْم َعْن َرب ِِهْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُوَن )14بَْل َراَن َعَلى قُلُوبِِهْم َما َكانُوا يَْكِسبُوَن )َكالَّ  -1

بُوَن )  (17بِِه تَُكذ ِ

مامعني كال ؟ ومامعني )محجوبون (؟ وما اقوال العلماء في تفسيرها ؟  اقوال العلماء في تفسير الران ؟ مانوع )كال( ؟ وما معني )ران( ؟ وما

  وما المراد بقوله )صالوا الجحيم(؟ وعالم يعود اسم اإلشارة )هذا( ؟

 ( 19( لَتَْرَكبُنَّ َطبَق ا َعْن َطبٍَق )18( َواْلقََمِر إِذَا اتََّسَق )17( َواللَّْيِل َوَما َوَسَق )16فاََل أُْقِسُم ِبالشَّفَِق ) -2

فسير بماذا اقسم هللا تعالي ؟ وما معني ) وما وسق ( وما المراد به في اآلية ؟ وما معني )اتسق (؟ ولمن الخطاب في قوله )لتركبن ( ؟ وما ت

 ( من اإلعراب ؟طبق عن) محلما و قوله )طبقا عن طبق ( ؟

 (16( فَعَّاٌل ِلَما يُِريدُ )15( ذُو اْلعَْرِش اْلَمِجيدُ )14( َوُهَو اْلَغفُوُر اْلَودُودُ )13( إِنَّهُ ُهَو يُْبِدُئ َويُِعيدُ )12) إِنَّ بَْطَش َرب َِك لََشِديدٌ  -3

( ؟ ما معني مامعني البطش ؟ ولم وصف بالشدة؟ وما المراد به ؟ وما معني )أنه هو يبدئ ويعيد ( ؟ وعالم يدل ؟وما معني ) الغفور ( ، ) الودود

 ) ذو العرش ( ؟ وما اعراب ) المجيد( ؟وما معني مجد هللا ومجد العرش ؟ وما اعراب )فعال ( ؟وعالم يدل قوله ) فعال لما يريد( ؟
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ْجعِ ) -4 ْدعِ )11َوالسَّماِء ذاِت الرَّ ( 16( َوأَِكيدُ َكْيدا  )15نَُّهْم يَِكيدُوَن َكْيدا  )( إِ 14( َوما ُهَو بِاْلَهْزِل )13( إِنَّهُ َلقَْوٌل فَْصٌل )12( َواأْلَْرِض ذاِت الصَّ

ِل اْلكاِفِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيدا  )  (17فََمه ِ

صل( ؟ ما معني الرجع وما المراد به هنا ؟ ولم سمي بذلك ؟ وما المراد بالصدع ؟ عالم يعود الضمير في قوله ) انه لقول فصل ( ؟  وما معني )ف

أمهلهم ( ؟ ولم كرر وخالف بين اللفظين؟ وما معني  –وما هو بالهزل ( ؟ وعالم يدل وصفه بذلك ؟ ما معني كل من ) مهل  وما المراد بقوله )

 رويدا وما أصلها ؟

 

 (3نموذج رقم )

 أجب عن األسئلة اآلتية : 

( ِختَاُمهُ ِمْسٌك َوفِي 25( يُْسقَْوَن ِمْن َرِحيٍق َمْختُوٍم )24ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النَِّعيِم ) ( تَْعِرُف فِي23( َعَلى اأْلََرائِِك يَْنُظُروَن )22إِنَّ اأْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم )-1

بُوَن )27( َوِمَزاُجهُ ِمْن تَْسنِيٍم )26ذَِلَك َفْليَتََنافَِس اْلُمتَنَافُِسوَن )  (28( َعْين ا َيْشَرُب بَِها اْلُمقَرَّ

ة النعيم ؟ وما معني ) رحيق مختوم( ؟ وما المراد بالختم في قوله ) ختامه مسك( ؟ وما معني فليتنافس كيف ينعم األبرار ؟ وما المراد بنضر

 المتنافسون ؟ وبم تكون المنافسة ؟ وماالمراد ب)تسنيم ( ؟ ولم سميت بذلك ؟

ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ بِيَِمينِِه ) -2 ا )7فَأَمَّ ا )8( فََسْوَف يَُحاَسُب ِحَساب ا يَِسير  ا َمْن أُوتَِي ِكتَابَهُ َوَراَء َظْهِرِه )9( َويَْنَقِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُرور  ( فََسْوَف 10( َوأَمَّ

ا ) ا )11يَْدُعو ثُبُور  ا12( َويَْصلَى َسِعير  ا )( بَلَى إِنَّ َربَّهُ َكا14إِنَّهُ َظنَّ أَْن لَْن يَُحوَر )( 13)( إِنَّهُ َكاَن فِي أَْهِلِه َمْسُرور   (15َن بِِه بَِصير 

وما معني  ماالمراد بالكتاب ؟ ما معني يسيرا ؟ وكيف يكون الحساب يسيرا مع ذكر الدليل من السنة  ؟ وما المراد بأهله ؟ وما معني )مسرورا( ؟

 عني الحور ؟ ما معني ) ظن ان لن يحور ( ؟ ولم كان هذا الظن ؟ وما قول ابن عباس في م ) يدعو ثبورا ( ؟ وما اصل الثبور ؟

ُ ِمْن َوَرائِِهْم ُمِحيٌط )19( بَِل الَِّذيَن َكَفُروا فِي تَْكِذيٍب )18( فِْرَعْوَن َوثَُمودَ )17َهْل أَتَاَك َحِديُث اْلُجنُوِد ) -3 ( فِي 21( َبْل ُهَو قُْرآٌن َمِجيدٌ )20( َواَّللَّ

 (22لَْوحٍ َمْحفُوٍظ )

ون وثمود( ؟ وما المراد بفرعون ؟ وما المعني العام لآلية ؟ وماالمراد بالذين كفروا ؟ وماالذي يفيده ماالمراد بحديث الجنود ؟وما اعراب )فرع

ني وصفهم بقوله ) في تكذيب( ؟ وما معني )وهللا من ورائهم محيط(؟ وماالمراد باإلحاطة ؟ وما معني )قرآن مجيد(؟أذكر اقوال العلماء في مع

 ؟ اللوح ؟ وماالمراد بوصفه بالمحفوظ

ى )1َسب ِحِ اْسَم َرب َِك اأْلَْعلَى ) -4  (5( فََجَعلَهُ ُغثاء  أَْحوى )4( َوالَِّذي أَْخَرَج اْلَمْرعى )3( َوالَِّذي َقدََّر َفَهدى )2( الَِّذي َخلََق فََسوَّ

ما معني )غثاء( ؟ وما معني )  قدر فهدي(؟ما تفسير قوله تعالي )الذي  ما اعراب ) سبح اسم ربك األعلي ( ؟وما معناها ؟ وما معني العلو فيها ؟

 أحوي( وما اعرابها ؟

 (4نموذج رقم )

 أجب عن األسئلة اآلتية : 

وا بِِهْم يَتَغَاَمُزوَن )29إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكوَن ) -1 ( َوإِذَا َرأَْوُهْم 31اْنَقلَبُوا فَِكِهيَن )( َوإِذَا اْنَقلَبُوا إِلَى أَْهِلِهُم 30( َوإِذَا َمرُّ

( َهْل 35( َعلَى اأْلََرائِِك يَْنُظُروَن )34( فَاْليَْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمَن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن )33( َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيِهْم َحافِِظيَن )32قَالُوا إِنَّ َهُؤاَلِء لََضالُّوَن )

َب اْلُكفَّاُر  ِ  (36َما َكانُوا يَْفعَلُوَن )ثُو 

 ؟ ون( ؟وما سبب نزول اآلية؟وما الفرق بين فكهين ،فاكهينمتي كان الذين أجرموا يضحكون من الذين آمنوا ؟ ولم ؟ وماالمراد بقوله ) يتغامز

وما المراد باليوم ؟ اين تجد في عالم يعود الضمير في قوله )وما أرسلوا عليهم( ؟وما معني ) حافظين(؟ وما نوع الفاء في قوله )فاليوم( ؟ 

 اآليات ان الجزاء من جنس العمل ؟ وما اعراب )على األرائك ينظرون( ؟

َماُء اْنَشقَّْت ) -2 ْنَساُن إِنََّك 5َوُحقَّْت ) ( َوأَِذنَْت ِلَرب َِها4( َوأَْلقَْت َما فِيَها َوتََخلَّْت )3( َوإِذَا اأْلَْرُض ُمدَّْت )2( َوأَِذنَْت ِلَرب َِها َوُحقَّْت )1إِذَا السَّ ( يَا أَيَُّها اإْلِ

ا فَُماَلقِيِه )  (6َكاِدٌح إِلَى َرب َِك َكْدح 

بقوله )القت ما فيها ( ؟ وما  دمامعني ) مدت( ؟ وما المرا ما معني )انشقت( ؟ وما المراد باإلذن في قوله )وأذنت لربها( ؟وما معني )حقت( ؟

قوله )يا أيها اإلنسان( ؟ وما معني )كادح( وما اصله ؟ وما المراد باللقاء ؟ وعالم يعود الضمير في قوله  معني )تخلت( ؟ما نوع الخطاب في

 )فمالقيه(؟ وما المراد به؟

ا َعلَْيها حافِظٌ 3( النَّْجُم الثَّاِقُب )2( َوما أَْدراَك َما الطَّاِرُق )1َوالسَّماِء َوالطَّاِرِق ) -3  ( إِْن ُكلُّ نَْفٍس لَمَّ

 لماذا اقسم هللا بالسماء والطارق ؟وما المراد بالطارق ؟ وبم فسره ؟ وما معني الثاقب ؟ ولم وصف بالطارق ؟ وما جواب القسم ؟

ُحِف اأْلُولى )17ْبقى )( َواآْلِخَرةُ َخْيٌر َوأَ 16( بَْل تُْؤِثُروَن اْلَحياةَ الدُّْنيا )15(َوذََكَر اْسَم َرب ِِه فََصلَّى )14قَْد أَْفلََح َمْن تََزكَّى ) -4 ( 18( إِنَّ هذا َلِفي الصُّ

 (19ُصُحِف إِْبراِهيَم َوُموسى )
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ما معني )أفلح( ، )تزكي( ؟وما المراد بقوله )وذكر اسم ربه(؟ وما معني )صلي ( ؟وعلي اي شئ يحتج بهذه اآلية ؟وما اقوال السلف في 

ل عليه العلماء من هذه اآلية ؟ وما اعراب ) صحف ابراهيم وموسي ( ؟اذكر بعضا مما عالم يشير قوله ) إن هذا( ؟ وماى الذي استد تفسيرها ؟

 جاء فيها ؟


